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Råd för skötsel av skogs- och buskmarker i anslutning till Håtövikens ängsmarker 
 

Under föreningens arbetsdagar är skötseln av skogs- och buskmarker en av de viktigaste och mest 

arbetskrävande uppgifterna. Dessa marker har sannolikt varit så kallade lövängar som betats. 

Exempel på sådana områden på Håtöviken är 1) udden vid Västerängsbryggan, 2) en liten udde mellan 

Västerängsbryggan och Stenbadsudden, 3) själva Stenbadsudden, 4) området mellan Telefonbadet och 

Midsommarängen, 5) det stora området mellan Midsommarängen och Långhalsen, 6) den s.k. Hundudden 

vid fotbollsplanen samt 7) några ytterligare holmar med buskar och träd norr om fotbollsplanen.  

Dessa halvöppna marker som gränsar till ängs- och betesmark är värdefulla för växt- och djurlivet och en 

variation av örter, buskar och träd gynnar många arter, både av blommor insekter, t.ex. fjärilar, och fåglar. 

Låter vi markerna slya igen förloras både biologiska värden och det vackra öppna odlingslandskapet.  

Riktlinje för skötseln är att behålla en gles trädvegetation och däremellan även en gles buskvegetation så 

att det finns utrymme för blommande örter och gräs mellan buskar och träd. De ovan omnämnda 

områdena ser idag olika ut med olika slags träd och varierande buskvegetation och kräver lite olika 

skötsel. Några områden, t.ex. Västerängsudden och delar av området mellan Midsommarängen och 

Långhalsen har ett stort inslag av blandade trädslag vilket medför ett mindre behov av buskröjning. Andra 

områden med glesare trädvegetation är uppslaget av sly mycket kraftigt. 

Skötselråd för område med glest bestånd av träd och stort inslag av sly 

• Behåll buskar mellan träden i ett glest bestånd så att solen når ner till marken mellan buskarna 

och träden. 

• Röj bort mellanliggande buskar, klipps nere vid markytan med så liten stubbhöjd som möjligt. 

• Beskär aldrig buskar genom att klippa av skotten en bit upp på busken. Då skjuter de nya skott 

därifrån och busken blir mycket tät och dess naturliga växtsätt förloras. 

• Varje år tas de största buskarna bort och nya buskar tillåts växa till. Då får vi en naturlig 

succession med buskar av olika ålder. 

• Genom att behålla ett glest bestånd av buskar hjälper dessa till att minska nytt uppslag av sly. 

Naturen hjälper oss på traven i vårt röjningsarbete. 

• Nertag av träd kan också göras om vi önskar mer öppna områden, men man ska vara medveten 

om att detta medför ett större röjningsbehov. 

Områden: Stenbadsudden, strandnära områden mellan Telefonbadet och Midsommarängen, delar av 

området och udden mellan Midsommarängen och Långhalsen, Hundudden, holmarna norr om 

fotbollsplanen. Råden gäller även för småholmar i ängsmark som har lite vegetation, t.ex. holmar 

insprängda i strandängen vid Stenbadet. Behåll några buskar på dessa holmar. 

Skötselråd för område med stort inslag av träd  

• Utglesning av täta buskage för att öppna upp för mer ljus. 

• Nertagning av träd kan också bli aktuellt på sikt 

Områden: Västerängsudden, övre delen av skogspartiet som ligger vid Midsommarängen (området som 

sedan fortsätter mot telefonbadet), delar av området och udden mellan Midsommarängen och Långhalsen 

som har ett stort inslag av träd. 
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